
Dankjewel Joost 
 
Tijdens dat de kerk een periode dicht is geweest werden onder andere binnen de diaconie allerlei 
ideeën bedacht over wat kunnen we doen als de kerkdeuren weer open gaan en hoe zouden we het 
dan wel kunnen doen ondanks de strenge maatregels. 
 
Eén van de onderwerpen was het collecteren. We konden niet met de collectezakken door de kerk 
lopen en een collectezak aan een lange stok was ook geen optie. 
Wel zou het (misschien) kunnen om bij de uitgang een collectebox te plaatsen waarbij de mensen die  
naar buiten lopen hun geld in zouden kunnen deponeren. 
 
Met dit idee kregen we hulp uit onverwachte hoek en wel 
van Joost. Joost is 10 jaar en wilde wel een collectebox 
maken. Hij kreeg toestemming van de diaconie en ging 
voortvarend van start. 
Eerst scharrelde hij het hout bij elkaar van een boer en 
daarna ging hij in de achtertuin aan de slag met het maken 
van de collectebox.  
 

Uiteraard moest deze ook geverfd worden en zijn ouders 
waren zo vriendelijk om de verf te sponseren. Maar hoe moest 
de mensen weten waar welk geld in gestopt moest worden? 
Daar werden 3 standaardjes voor gemaakt waarbij men 
duidelijk kan zien waarvoor de collectes bestemd zijn. En ook 
werden er 3 mandjes in geplaatst om zo het geld er weer op 
een goede manier uit te halen. 
Nu staat de collectebox in de kerk maar kunnen we hem helaas 
nog niet gebruiken. Uiteraard hopen we natuurlijk dat dit snel 
zal veranderen. 

 
Ik had de eer om Joost te mogen bedanken voor het mooie werkstuk 
wat hij namens de diaconie gemaakt heeft en ben dus bij hem op 
bezoek geweest. 
Uiteraard kon ik natuurlijk niet met lege handen aankomen.  
Wat kon ik Joost het beste geven? Gereedschap!!  
En het was prachtig om te zien hoe hij stond te glunderen bij het open 
maken en zien van wat hij kreeg als cadeau. 
 
Joost bedankt voor de prachtige collectebox. 
 
Jaap Laan 
Voorzitter diaconie 
 
 


